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Toe aan vakantie …… ? 
 

We hadden het druk met alle wedstrijden, nachttrainingen, strandtrainingen 

En niet te vergeten de examens van de vorige week. 

Veel van de leerlingen kregen hun pasjes uit Japan uitgereikt en laten we ook  

de nieuwe zwarte banden en tweede dan van Sensei Jenny niet vergeten.  

Naast de bezoekjes aan andere dojo’s en organisaties, kregen we ook  

regelmatig bezoek van karateka’s van andere dojo’s en organisaties. 

 

Veel leerlingen zijn nu al met vakantie, die hebben we natuurlijk al uitbundig  

een hele fijne vakantie gewenst, en voor alle anderen die nog gaan, of thuis 

blijven: we wensen jullie een veilige en hele leuke vakantieperiode.  

We hopen jullie na de vakantie in ieder geval weer gezond en enthousiast  

terug te zien. Misschien zien we jullie nog tijdens de extra lessen in  

de zomerperiode? 

 

 

Wedstrijden  

 
De Senshi cup op 24 mei jl. was weer een mooie ervaring voor onze dojo. 

Bijna iedereen viel in de prijzen en wat nog veel belangrijker was: 

Katsu Heiwa presenteerde zich als een leuke gedisciplineerde groep karateka’s. 

 

Op 20 juni deden Mitchell en Mathijn mee aan de Diamond cup in Antwerpen. 

Een sterk vechtersveld deed hieraan mee uit West Europa. Mitchell behaalde 

Een tweede plaats. Een uitermate goede prestatie, gezien zijn tegenstanders en 

Het feit dat hij uitsluitend met oudere tegenstanders te maken kreeg. 

 

Ook leuk dat we drie scheidsrechters voor dit toernooi hebben kunnen en 

mogen leveren. 

 

Mensen die zich op willen geven voor de Kata wedstrijden (Senshi cup), 

Geef het via mail, sms, Facebook-bericht, even door. Hou er dan wel rekening 

Mee dat daarvoor extra getraind moet worden.  

Wanneer? Zaterdag 27 september. 

 

 

 

 

        

                                        
 

 

Nieuwsbrief  

Vakantieperiode 

De zomervakantie loopt gelijk aan de schoolvakantie. Dus zaterdag 19 juli Is 

de eerste vakantiedag en vanaf 1 september zijn we weer in de zalen te 

vinden. 

Zoals voorgaande jaren zijn we buiten wel te vinden. Hou de website en 

Facebook in de gaten, waarin we aangeven waar we wanneer te vinden zijn. 
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Extra training voor hoge banden 
 

Ook in het nieuwe karateseizoen gaan we door met deze trainingen voor de 

Karateka’s vanaf derde kyu. 

De data zijn: 14 september en 9 november. Zet het in je agenda. Drie per jaar is verplichte kost. 

Zorg ervoor dat je aantekeningen in je paspoort hebt.  

Binnenkort zullen we op de Katsu Heiwa “Agenda” zetten wat er behandeld wordt.   

(Verzoeken kunnen ook ingebracht worden). 

 

 
 

 

 

Actie voor een Goed Doel 

 
Na onze actie voor de Voedselbank tijdens de Valentijnsweek, zijn we  

op zoek naar een ander goed doel. 

Als iemand een goede suggestie heeft, laat het dan even weten.  

 

 

                       

Examens 

De eerstvolgende examendata zijn: 

Dinsdag 14 oktober (slipexamens 

Jeugd Rotterdam) en vrijdag 17 

oktober (slipexamens Jeugd 

Barendrecht). 

Voor de kyu-graden worden 

examens afgenomen op vrijdag 24 

oktober in Barendrecht. 

Zoals altijd:  

Karatepaspoort en schoolpasje (met 

examengeld erin) op tijd inleveren 

(minimaal twee weken van tevoren). 

Het spreekt vanzelf dat ook de 

contributie volledig betaald moet 

zijn. 

Vraag voor de zekerheid aan Shihan 

Vlado of Sensei Jenny of je al toe 

bent aan een examen.  Dit om 

teleurstellingen te voorkomen. 

Activiteiten 

 
Hou de website (en facebook) in de 

gaten voor activiteiten waar we 

gezamenlijk naartoe willen/kunnen 

gaan. Ook i.v.m. meerijden. 

 

Welkom en leuk dat jullie er bij zijn gekomen! 

 
Zo op de valreep voor de vakantie toch nog een paar nieuwe 

leden: 

Luca, Glenshory, Bogdan-Ioan en Revinio. 

 

Merken van de kleding 

Beste ouders, willen jullie alsjeblieft de 

kleding van de kinderen merken met 

hun naam? Als er dan iets blijft liggen 

houden we het apart tot de volgende 

keer. Als het niet gemerkt is leggen we 

het bij de gevonden voorwerpen (in 

Rotterdam en Barendrecht). 

 

Opening van het Seizoen 
Ook dit keer weer een opening van het seizoen op Zondag 7 

september11.00 uur, met aansluitend een picknick. (Picknick 

afhankelijk van het weer, de training natuurlijk niet!) 

Locatie: Vroesenpark in Rotterdam, dus buitentraining. 

Meer bijzonderheden volgen. 


